Pomoč za izpolnitev

SLO

Prosimo, da obvezno izpolnite nemško različico obrazca. Hvala!

1

Sprememba naziva/pravne oblike
podjetja

2

Prosimo, da ta obrazec v celoti izpolnite z računalnikom. Če nimate
računalnika, pišite z dobro berljivimi tiskanimi črkami. Prosimo,
prekrižajte ustrezna polja. Obvezna polja so označena z *.
Če gre za prevzem podjetja z vsemi pravicami in dolžnostmi ter
celotnim voznim parkom, uporabite obrazec »Prenos pogodbe«.
Podatki o stranki
Številka uporabnika
STARO podjetje (s pravno obliko) oziroma ime
NOVO podjetje (s pravno obliko) oziroma ime
Registrsko sodišče, številka vpisa v register
Davčna številka
Za članice EU:
Identifikacijska številka za DDV
Za nečlanice EU:
Davčna številka
Koda države
NOVI naslov podjetja (izpolnite le v primeru spremembe)
Ulica, št.:
Poštni predal
Poštna številka
Kraj
Država
kontaktna oseba (priimek, ime)
Telefon
(navedite prosim področno kodo oz. mednarodno klicno številko)
Faks
(prosim, navedite področno kodo oz. mednarodno klicno številko)
E-naslov za obračun
Pošiljanje informacij
Podjetju Toll Collect GmbH dovoljujem, da informacije pošilja na
obračunski elektronski naslov.
Da
Ne
Storitve (izpolni NOVO podjetje)
Pregled cestnine
Kako bi želeli prejemati pregled cestnin? (Izberite samo eno
možnost.)
Na portalu za stranke
po pošti
Podrobna navedba voženj
Kako bi želeli prejemati podrobno potrdilo o posameznih vožnjah?
(Izberite samo eno možnost.)
Podrobne navedbe voženj ni mogoče dostaviti po pošti, če je pregled
cestnin pripravljen na portalu za stranke.
Želite aktivirati portal za stranke?
**** Aktivirajte svoj spletni račun na portalu za stranke, da boste
lahko pridobili pregled cestnin in podrobno navedbo voženj. Podjetje
Toll Collect GmbH vam bo poslalo sporočilo na vaš elektronski
obračunski naslov, kakor hitro bodo na portalu za stranke
pripravljeni pregledi cestnin ali podrobne navedbe voženj.
Zagotavljam, da so vsi podatki popolni in pravilni.
Družba Toll Collect GmbH bo vaše podatke hranila, obdelovala in
uporabljala izključno za namene izvajanja pogodbe.
Strinjam se s Splošnimi pogoji poslovanja podjetja Toll Collect GmbH
(SPP). SPP so na razpolago na spletu, in sicer na naslovu www.tollcollect.de/agb, lahko pa se jih naroči pri podjetju Toll Collect GmbH
(Klici i z Nemčije: 0800 222 2628**, klici iz tujine: 00800 0 222 2628**).
Kraj, datum
Podpis in po potrebi žig podjetja
Obrazec z lastnoročnim podpisom in štampiljko podjetja pošljite
prosim po pošti na naslednji naslov: Toll Collect GmbH, Customer
Service, Postfach 11 03 29, 10833 Berlin, Nemčija ali po faksu na št
+49 180 1 222628.***
** brezplačno, cene v mobilni mreži lahko odstopajo
*** v Nemčiji:
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cena v fiksnem omrežju 0,039 € na minuto;
cena v mobilnem omrežju največ 0,42 € na minuto
* Obvezno polje
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Po pooblastilu

